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Dữ Kiện Nhanh về

Ung Thư Cổ Tử Cung và HPV
• Ung thư cổ tử cung là bệnh có tỷ lệ ngăn ngừa cao qua khám thăm dò thông thường
• Hầu hết bệnh ung thư cổ tử cung thường do siêu vi rất phổ biến gây ra—siêu vi papilom
ở người (human papilloma virus, hay HPV)
• Hầu hết các phụ nữ sẽ bị HPV vào một lúc nào đó trong cuộc đời của họ, nhưng chỉ có
vài người sẽ bị bệnh ung thư cổ tử cung
• Chỉ có trường hợp bị nhiễm HPV hoài trong vài năm có thể làm cho phụ nữ có nguy cơ
bị ung thư cổ tử cung
• Bác sĩ có thể thực hiện khám thăm dò cung thư cổ tử cung qua thử nghiệm Pap nếu
quý vị dưới 30 tuổi, hoặc thử nghiệm Pap và HPV nếu quý vị được 30 tuổi hoặc
lớn hơn.
• Thử nghiệm Pap tìm xem tế bào thay đổi trong cổ tử cung có thể dẫn đến ung thư hay
không.
• Khi được thực hiện chung nơi phụ nữ được 30 tuổi và lớn hơn, thử nghiệm Pap và
HPV có thể nhận diện xem phụ nữ có cần can thiệp sớm để phòng ngừa ung thư cổ
tử cung
• Phụ nữ nên yêu cầu nhóm chăm sóc sức khỏe của họ thực hiện các thử nghiệm đáp
ứng đúng nhất với nhu cầu khám theo dõi của họ
• Ngoài ra, chủng ngừa HPV hiện có sẵn cho các cô gái và thiếu nữ tuổi từ 9 đến 26.
Tuy việc chủng ngừa sẽ giúp ngăn ngừa nhiều trường hợp nhiễm HPV, khám thăm dò
sẽ vẫn là điều cần thiết để ngăn ngừa bị ung thư cổ tử cung.

Xin gọi nhóm chăm sóc sức khỏe ngay hôm nay để xin lấy hẹn
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